
Liederen Eerste Pinksterdag 2022 Hervormde Gemeente Werkendam (wijk 2) 

Zondag 5 juni 2022  Dorpskerk 

God is getrouw, zijn plannen falen niet (LvdK, gezang 304) 
 
1. God is getrouw, Zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen. 
En ’t werk de eeuwen, dat Zijn Geest omspant, 
Volvoert Zijn hand. 
 
2 De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast, 
Zijn heerschappij omvat den loop der tijden: 
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
Blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. 
En de adem Zijner lippen overmant 
Den tegenstand. 
 
3. De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
Doet aan Gods Kerk Zijn heilgeheimen weten: 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
Heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel Zijn Kerk van land tot land 
Als Gods gezant. 
 
 

 

Ruis, o Godstroom der genade (EL, gezang 150) 
 
1. Ruis, o Godsstroom der genade, 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder, 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 

3. Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat u door haar golven dragen, 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen, 
door Gods vreugde wordt omspoeld. 

  
 z.o.z. 
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Heer ik hoor van rijke zegen (EL, gezang 147) 
  
1. Heer! Ik hoor van rijken zegen, 
Dien Gij uitstort keer op keer; 
Laat ook van dien milden regen, 
Dropp’len vallen op mij neêr; 
Ook op mij, ook op mij, 
Dropp’len vallen ook op mij! 

2. Ga mij niet voorbij, o Vader! 
Zie hoe mij mijn zonde smart. 
Trek mij met Uw koorden nader, 
Stort Uw liefd’ ook in mijn hart; 
Ook in mij, ook in mij, 
Stort Uw liefde ook uit in mij! 

  
3. Heil’ge Geest, wil niet voorbij 
gaan: 
Gij geeft blinden de oogen weêr; 
Wil, o, wil nu bij mij stilstaan, 
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
Werk ook door Uw kracht in mij! 

 

 
 


